
מרכז צעירים- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

הקמה ושימור : פיתוח ושימור קהילות צעירות ביישובים

קיום הכשרות וליווי, של ועדות צעירים ביישובים

קיום הכשרה בפורום רכזי ועדות 

, צעירים ביישובים אחת לרבעון

ועדת צעירים בכל יישוב /רכז

במועצה

שנתי
המשרד , רכזי ועדות צעירים ביישובים

הנהגות היישובים, לשוויון חברתי

תמיכה בפעילות יישובית וביוזמות של ועדות הצעירים 

ביישובים

 5תמיכה בלפחות /הוצאה לפועל

יוזמות מקומיות
רכזי ועדות צעירים ביישוביםשנתי

, בקרה על ניקיון שוטף: ניהול מבנה מרכז צעירים ויזמות

תחזוקה שוטפת, ניהול יומן מבנה

הטמעה של מערכת ניהול 

דיגיטלית
תחום היזמותשנתי

פיתוח ושיפור מתמיד , ביסוס

של תשתית לפעילות תחום 

הצעירים במועצה וביישובים

פרסום הפעילות : שיווק וחשיפה של מרכז הצעירים

ומתן מידע בכל הנוגע למרכז הצעירים על בסיס שבועי 

, פייסבוק, אינסטגרם)בכל הפלטפורמות הקיימות 

(ניוזלטר ואתר המועצה, ווטסאפ

 עוקבים בעמוד האינסטגרם 700

של מרכז הצעירים
שנתי

, מנהל האתר והניוזלטר, דוברת המועצה

מלגאי מרכז הצעירים

ניהול - חיזוק הקשר בין מלגאי מרכז הצעירים ליישובים 

ריכוז המשימות והשעות, מלגאי מרכז הצעירים

הוצאה לפועל של לפחות שני 

מיזמים לכל מלגאי
ישובי המועצה, מפעל הפיס3

קידום ופיתוח התחום באמצעות רכז תחום צרכים 

באמצעות קול קורא של )מיוחדים במרכז הצעירים 

(המשרד לשוויון חברתי

פיתוח של מענה אחד לפחות 

בתחום ושילובם של כמחצית 

מהצעירים בעלי צרכים מיוחדים 

בפעילות

שנתי

אחראית תחום צרכים מיוחדים באגף 

מנהלת תחום צרכים , השירותים החברתיים

מיוחדים באגף חינוך

ש ומכינות קדם צבאיות ברחבי "ביקור בקומונות ש

הבאת שי והיכרות , הארץ בהן נמצאים תושבי המועצה

עם עשייתם

מחלקת החינוך החברתי1,2 מהמקומות90%-הגעה ל

ב "קידום פלח הצעירים מסוף י

עד השחרור מהשירות הצבאי

פאנל בעלי תפקידים רלוונטיים לשנות שירות ומכינות 

קדם צבאיות

 70%השתתפות של לפחות 

ב המעוניינים לצאת "ממסיימי י

לשנות שירות ומכינות

מחלקת החינוך החברתי3

הכרת , חשיפת מענים לצעירים- כנס משתחררים 

גיבוש והכנה לאזרחות, זכויות חיילים משוחררים

 משתתפים 25הגעה של לפחות 

תושבי המועצה לכנס
מעברים נגב צפוני, מומנטום למשתחררים4

ב מועצתי"אירוע מסיימי י
ב " ממסיימי י70%-הגעה של כ

תושבי המועצה לאירוע
מחלקת החינוך החברתי2

קורס הכוונה לקראת לימודים לצעירי המועצה
 צעירים לפחות 10השתתפות של 

בקורס
שנתי

מועצה , מעברים נגב צפוני, קרן גרוס

I decideחברת , אזורית שער הנגב

מרחב לימודי במרכז הצעיריםקידום תחום ההשכלה

 צעירים בשבוע 15הגעה של 

לפחות במהלך תקופות המבחנים 

ללמוד בחללי המרכז

שנתי

ייעוץ פרטני בעבור מציאת כיוון לימודי במרכז הצעירים
 צעירים לפחות 10-ליווי של כ

ברבעון
שנתי

מועצה אזורית שער , מעברים נגב צפוני

המשרד לפיתוח הנגב והגליל, הנגב

'עובדיה בני שמעון'תחזוקה של קבוצת המשרות 
 משרות 10פרסום של לפחות 

בחודש בקבוצה
שנתי

מועצה אזורית שער , מעברים נגב צפוני

מלגאי מרכז הצעירים, הנגב

קורסים עבור צעירים לפיתוח מיומנויות /מערך הכשרות

(הכשרות מקצועיות ומיומנויות)עולם התעסוקה החדש 

קיום של לפחות ארבע הכשרות 

, בשנה וארבע סדנאות בתחום

 משתתפים בכל סדנה20-עם כ

שנתי
המשרד לפיתוח , BZB, מעברים נגב צפוני

הנגב והגליל

קידום תחום התעסוקה ופיתוח 

מיומנויות

שירותים שמגיעים עד היישוב - מרכז צעירים בדרכים 

(הכנה לראיון עבודה, כתיבת קורות חיים)
מעברים נגב צפוני, יישוביםשנתי מישובי המועצה70%-הגעה ל

יצירת מענים לחינוך פיננסי של צעירים
קיום של לפחות סדנה אחת 

בתחום ההתנהלות הכלכלית
המשרד לפיתוח הנגב והגלילשנתי

המשרד לפיתוח הנגב והגלילשנתי צעירים לפחות10השתתפות של ערבית לצעירי המועצה/קורס אנגלית

ייעוץ פרטני בעבור מציאת כיוון תעסוקתי במרכז 

הצעירים

 צעירים לפחות 10-ליווי של כ

ברבעון
שנתי

מועצה אזורית שער , מעברים נגב צפוני

המשרד לפיתוח הנגב והגליל, הנגב

מחלקת תרבות3 צעירים לפחות1500הגעה של GOOD VIBESפסטיבל 

תמיכה באירועי תרבות מועצתייםקידום תחום תרבות וספורט
הוצאה לפועל של לפחות /תמיכה

שני אירועי תרבות
מנהלת מכון רימון, מחלקת תרבותשנתי

סדנאות והרצאות בתחום התרבות והספורט ביישובים

הוצאה לפועל של לפחות שלוש 

ספורט מקומיות /יוזמות תרבות

של צעירי המועצה

שנתי
מלגאי מרכז , רכזי צעירים ביישובים

אגף תרבות וספורט, הצעירים

מחלקת ספורט3 תושבים200-הגעה של כגמר אליפות המועצה בכדורגל



להכשרת  ('מחזור ג)' מנהיגות צעירה'קיום קורס 

צעירים להשתלבות בתפקידים מרכזיים ביישובים

השתתפות של לפחות נציג אחד 

מכל יישוב במועצה
אגף יישובים, מרכז חוסן, מעברים נגב צפוני1

שנתיקיום שני מפגשים בשנה'מנהיגות צעירה'הקמה וליווי של קבוצת בוגרי תכנית 
אגף  , מרכז חוסן, מעברים נגב צפוני

ישובים ואסטרטגיה

לצורך , יצירת מודל קורס מנהיגות צעירה ביישובים

שילוב צעירים בועדות היישוב

כתיבת תכנית לקורס והצגתה 

לבעלי התפקידים בפורום מנהלי 

.קהילות

שנתי

, ישובי המועצה, אגף ישובים ואסטרטגיה

המשרד , רשת הצעירים, התנועה הקיבוצית

לשוויון חברתי

תכנית  - ('מחזור ד)ת לצעירים בחינוך "קיום תכנית קש

לעידוד צעירים להשתלבות בחינוך החברתי בישובים 

באמצעות תכנית הכשרה ייעודית ומענק כספי

מחלקת חינוך חברתישנתי צעירים לפחות10השתתפות של 

קידום תחום המעורבות 

החברתית
מפעל הפיס+ ח "ריכוז שעות המלגה של מלגאי פר

עמידה בשתי ביקורות של מפעל 

הפיס לאורך השנה
שנתי

מרכז , כוכבי המדבר, מפעל הפיס, ח"פר

ו אלון'יער ג

מפעל הפיס, ח"פר4 מהמלגאים90%הגעה של אירוע חשיפת פרוייקטי ההתנדבות למלגאי המועצה

מפגש בינאישי בהקשר אזורי- פרויקט חיים משותפים 

 צעירים 10השתתפות של 

.  צעירים מרהט10-מהמועצה ו

. מפגשים5קיום של 

1,2

צוות מרכז צעירים , מנהלת מרכז חוסן

המשרד לשוויון , תית רהטס קהיל"עו, רהט

חברתי

פיתוח מיזם פודקאסטים המשותף לוותיקי וצעירי 

המועצה
1,2 פרקים8-הפקה של כ

דוברת , מנהלת עמותת ותיקי בני שמעון

המשרד לשוויון חברתי, המועצה

חיבור צעירים עם תלמידים מבית הספר עדני הנגב 

יהונתן סרגיי )באמצעות חידוש פינת הזיכרון של פוקס 

תלמיד מבואות הנגב שנהרג במלחמת , ל"ז (ולסיוק

לבנון השניה

" כיתת חוץ"בנייה משותפת של 

  ( תלמידים10- צעירים ו10-כ)

במקום בו , בשטח בית הספר

הייתה בעבר פינת הזיכרון של 

פוקס

1,2
אגף תרבות , מבואות הנגב, עדני הנגב

המשרד לשוויון חברתי, יהודית

קידום פיתוח מענים בתחום 

הקליטה והדיור לצעירים 

ביישובים

סדנה מותאמת )סדנה להתנהלות כלכלית בזמן בנייה 

(לסוגי הפרוייקטים בכל ישוב

קיום של סדנה כזו בכל ישוב שיש 

סדנה + בו תחילת פרוייקט בנייה

פתוחה לכל תושבי המועצה 

.המעוניינים פעם בשנה

שנתי
המשרד , ישובי המועצה, אגף ישובים

לפיתוח הנגב והגליל

קידום פיתוח מענים בתחום 

הקליטה והדיור לצעירים 

ביישובים

מפגשי בונים במרכז הצעירים

 מפגשים בשנה  2קיום של 

משכנתאות , לבונים סביב עיצוב

ועוד תוכן רלוונטי

המשרד לפיתוח הנגב והגליל1,4

פאנל גאווה נודד בין יישובי המועצה

קיום של לפחות ארבעה פאנלים 

בארבעה יישובים שונים לאורך 

השנה

שנתי

אירועי חודש הגאווה
 איש 300-השתתפות של כ

באירועי חודש הגאווה
2

'קירות של גאווה'מיזם ב ברשות"קידום תחום הלהט
צביעת קירות בלפחות שלושה 

יישובים
שנתי

 QUEER CLOSET

ו מרקט'בג
שנתי רכישות לפחות ביריד20

שנתילפחות שתי הרצאות בשנההרצאות נוספים בנושאים קשורים/פעילויות

ב"השתלמות מקצועית והעשרה של רכז להט
ב "השתתפות בפורום רכזי להט

ארצי אחת לחודש
שנתי

('זמן אמא')קיום סדרת מפגשים לאמהות אחרי לידה קידום תחום הורות צעירה
 אמהות 10הגעה של לפחות 

תושבות המועצה למפגשים
שנתי

, תרבות יהודית, המשרד לשוויון חברתי

אגף בריאות

קידום תחום הורות צעירה
סדרת הרצאות נודדות בתחום ההורות 

התפתחות הילד/הצעירה

 100-הגעה של לפחות כ

משתתפים לסדרה כולה
שנתי

הגיל , ח"שפ, אגף חינוך, ביטחון קהילתי

מנהלת המרכז להתפתחות הילד, הרך

קידום ושילוב צעירים , ליווי

ון מטעם בסיכון בבני שמע

'מעגל החיים'תכנית 

ליווי פרטני וקבוצתי של צעירים במועצה ושילובם 

בתכניות השונות של מרכז הצעירים

 צעירים בכל 20ליווי של לפחות 

זמן נתון
'מעגל החיים'רכזת תכנית שנתי


